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Vedtægtsændringsforslag vedr. valg af ny formand indenfor 
en igangværende valgperiode 
 

 9.2 
Ændring af dele af  

DLF’s vedtægter 

 
 
Motivation 

På kongressen den 1. - 3. oktober 2019 blev der givet tilsagn om, at der vil blive 
set på vedtægternes bestemmelser vedr. valg af formand/næstformand.   
 
Tilsagnet på kongressen vedrørte muligheden for at vælge ny formand for for-
eningen indenfor en igangværende valgperiode.  
 
Nedenfor er forslag til justering af vedtægternes § 24, stk. 2, som lægger op til, 
at fratræder formanden i utide, skal der vælges en ny formand inden for to må-
neder (skoleferier fraregnet), med mindre der er mindre end to måneder (skole-
ferier fraregnet) fra fratrædelsestidspunktet og til en ordinær kongres indkaldes, 
hvor der kan gennemføres nyvalg. 
 
Med henblik på at give hovedstyrelsen et klart mandat i forhold til, hvor hurtigt 
der kan indkaldes til en ekstraordinær kongres, lægges der samtidig op til, at der 
sker en præcisering af § 19, stk. 2, som der refereres til i § 24, stk. 3. 
Med afsæt i den eksisterende praksis er der indskrevet et varsel på 48 timer. 

 
 
Forslagsstiller  

Hovedstyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse. 
 
Nugældende tekst Forslag til ny tekst   

Foreningens formand og næstformand  
§ 24 
 
Foreningens formand og foreningens næstfor-
mand vælges af kongressen for en 4-årig perio-
de, fra afslutningen af den ordinære kongres i 
valgåret til afslutningen af den ordinære kongres 
i det næste valgår. Valgene finder sted som sær-
skilte valg af henholdsvis formand og næstfor-
mand. Valgene finder sted på den sidste ordinæ-
re kongres i hovedstyrelsens valgperiode. Kan-
didater til henholdsvis formandsvalget og næst-

Foreningens formand og næstformand  
§ 24 
 
Foreningens formand og foreningens næstfor-
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formandsvalget opstilles af hovedstyrelsen. 
Kandidater kan desuden opstilles af kongressen. 
 
Stk. 2. Fratræder foreningens formand i sin 
valgperiode, fungerer næstformanden i alle for-
mandens funktioner indtil førstkommende or-
dinære kongres, hvor valg af ny formand skal 
finde sted. Den således nyvalgte formands valg-
periode vil vare fra afslutningen af den kongres, 
hvorpå han er valgt, og til udløbet af valgperio-
den for den fratrådte formand.  
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 3. Fratræder foreningens næstformand i sin 
valgperiode, udpeger hovedstyrelsen blandt sine 
resterende medlemmer en næstformand. Den 
således udpegede næstformand fungerer indtil 
førstkommende ordinære kongres, jf. dog § 19, 
stk. 2, hvor valg af ny næstformand skal finde 
sted. Den således nyvalgte næstformands valg-
periode vil vare fra afslutningen af den kongres, 
hvorpå han er valgt, og til udløbet af valgperio-
den for den fratrådte næstformand.  
 
Stk. 4. De nærmere regler for valgene fastsættes 
af hovedstyrelsen.  
 
Stk. 5. Et forslag til mistillidsvotum til forenin-
gens formand kan behandles på en lovligt ind-
kaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt ind-
givet til dagsordenen og bekendtgjort sammen 
med denne. 
  
Vedtager kongressen forslaget, indkalder hoved-
styrelsen til ekstraordinær kongres til afholdelse 
inden 1 måned (skoleferier fraregnet) med ny-
valg af foreningens formand. Den således ny-
valgte formand tiltræder straks med den reste-
rende del af den fratrådte formands valgperiode 
som sin funktionsperiode.  
 
Stk. 6. Et forslag til mistillidsvotum til forenin-
gens næstformand kan behandles på en lovligt 
indkaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt 
indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sam-

formandsvalget opstilles af hovedstyrelsen. 
Kandidater kan desuden opstilles af kongressen. 
 
Stk. 2. Fratræder foreningens formand i sin valgperiode, 
indkalder hovedstyrelsen til ekstraordinær kongres inden 
to måneder (skoleferier fraregnet), hvor valg af formand 
skal finde sted. Er der mindre end to måneder (skoleferi-
er fraregnet) fra fratrædelsestidspunktet til en ordinær 
kongres, indkaldes der ikke til ekstraordinær kongres. 
Valg af formand finder i stedet sted på den ordinære 
kongres. 
 
Næstformanden fungerer i alle formandens funktioner 
fra denne fratræder og frem til kongressen har valgt ny 
formand. Den således nyvalgte formands valgperiode vil 
vare fra afslutningen af den kongres, hvorpå han er valgt, 
og til udløbet af valgperioden for den fratrådte formand. 
 
Stk. 3. Fratræder foreningens næstformand i sin 
valgperiode, udpeger hovedstyrelsen blandt sine 
resterende medlemmer en næstformand. Den 
således udpegede næstformand fungerer indtil 
førstkommende ordinære kongres, jf. dog § 19, 
stk. 2, hvor valg af ny næstformand skal finde 
sted. Den således nyvalgte næstformands valg-
periode vil vare fra afslutningen af den kongres, 
hvorpå han er valgt, og til udløbet af valgperio-
den for den fratrådte næstformand.  
 
Stk. 4. De nærmere regler for valgene fastsættes 
af hovedstyrelsen.  
 
Stk. 5. Et forslag til mistillidsvotum til forenin-
gens formand kan behandles på en lovligt ind-
kaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt ind-
givet til dagsordenen og bekendtgjort sammen 
med denne.  
 
Vedtager kongressen forslaget, indkalder hoved-
styrelsen til ekstraordinær kongres til afholdelse 
inden 1 måned (skoleferier fraregnet) med ny-
valg af foreningens formand. Den således ny-
valgte formand tiltræder straks med den reste-
rende del af den fratrådte formands valgperiode 
som sin funktionsperiode.  
 
Stk. 6. Et forslag til mistillidsvotum til forenin-
gens næstformand kan behandles på en lovligt 
indkaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt 
indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sam-
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men med denne.  
 
Vedtager kongressen forslaget, indkalder hoved-
styrelsen til ekstraordinær kongres til afholdelse 
inden 1 måned - skoleferier fraregnet - med 
nyvalg af foreningens næstformand. Den således 
nyvalgte næstformand tiltræder straks med den 
resterende del af den fratrådte næstformands 
valgperiode som sin funktionsperiode.  
 

men med denne.  
 
Vedtager kongressen forslaget, indkalder hoved-
styrelsen til ekstraordinær kongres til afholdelse 
inden 1 måned - skoleferier fraregnet - med 
nyvalg af foreningens næstformand. Den således 
nyvalgte næstformand tiltræder straks med den 
resterende del af den fratrådte næstformands 
valgperiode som sin funktionsperiode.  
 

Kongressens møder   
§ 19  
  
Hovedstyrelsen sammenkalder kongressen til 
ordinært møde hvert år, jf. § 20, stk. 1, 2 og 3.  
 
Stk. 2. Ekstraordinær kongres skal afholdes, når 
det vedtages af hovedstyrelsen, eller når mindst 
93 delegerede begærer det og angiver hvilke 
emner, der ønskes drøftet. I sidste tilfælde skal 
mødet afholdes inden 6 uger efter begæringens 
modtagelse. Et ekstraordinært møde kan med 
kongressens tilslutning træde i stedet for en 
ordinær kongres.  
  
 
Stk. 3. Hovedstyrelsen fastsætter regler for, 
hvilke udgifter til de delegeredes deltagelse i 
kongresser, der betales af foreningens kasse.  
  
Stk. 4. Hovedstyrelsen kan udsende sager til 
kongressen til skriftlig votering. 
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Hovedstyrelsen sammenkalder kongressen til 
ordinært møde hvert år, jf. § 20, stk. 1, 2 og 3.  
 
Stk. 2. Ekstraordinær kongres skal afholdes, når 
det vedtages af hovedstyrelsen, eller når mindst 
93 delegerede begærer det og angiver hvilke 
emner, der ønskes drøftet. I sidste tilfælde skal 
mødet afholdes inden 6 uger efter begæringens 
modtagelse. Hovedstyrelsen kan indkalde til ekstraor-
dinært møde med min. 48 timers varsel. Et ekstraor-
dinært møde kan med kongressens tilslutning 
træde i stedet for en ordinær kongres.  
  
Stk. 3. Hovedstyrelsen fastsætter regler for, 
hvilke udgifter til de delegeredes deltagelse i 
kongresser, der betales af foreningens kasse.  
  
Stk. 4. Hovedstyrelsen kan udsende sager til 
kongressen til skriftlig votering. 

 


